■ V uplynulom
mesiaci bol najvýznamnejším
podujatím u nás
futbalový turnaj.
Po jeho skončení
odovzdal starosta
obce Ing. Anton
Stanko víťaznú
trofej kapitánovi domácich Jurajovi Šimonovi
(viac o podujatí
na str.7-8).

Foto –
 Peter Maťašeje

D O M I N A N TA O B C E

Cyklistické preteky Tour de France patria
k najsledovanejším udalostiam vo svete.
Priamy prenos sa prenáša do 190 krajín.
Organizátori pretekov využívajú túto
príležitosť na propagáciu Francúzska.
Ponúkajú pohľad na krásy krajiny. Vidíme rozsiahle lesy, úrodné polia, vinice,
mestá i obce. Televízia prináša detailné
zábery na významné stavby a krátke informácie o nich. Medzi týmito stavbami
vynikajú kostoly s vysokými vežami ako
dominanty miest a obcí.
Aj u nás, na Slovensku, takmer v každej
dedine je kostol. (V mestách sa nachádza
viac kostolov.) Pri všetkej úcte k iným
budovám a stavbám je kostol jedinečný
stavebný útvar. Pokojne ho môžeme
označiť ako dominantu obce. Ba viac: Na
starších kostoloch si ľahko všimneme,

KULTÚRNY ZÁŽITOK V NAŠOM
FARSKOM KOSTOLE
V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda sme mohli
v našom kostole zažiť koncert dvoch nevidiacich
umelcov Maroša Bangu a jeho manželky Alexandry
Bangovej, ktorá pochádza z Klátovej Novej Vsi. Svojím citlivým príhovorom sprevádzala svojho muža
a nielen to, spomínala na školu, spolužiakov, svojich

■ Maroš Bango počas vystúpenia. 

Foto – Peter Maťašeje

OLYMPIÁDA DÔCHODCOV

Poslednú júnovú sobotu 11 členov Klubu
dôchodcov Veľký Klíž bojovalo na Olympiáde dôchodcov v Partizánskom. Konala sa už
po 14.-krát a ani v tomto roku naši seniori
neodišli naprázdno. Podporiť ich prišli
nielen rodinní príslušníci, ale aj starosta
obce Ing. Anton Stanko. Najlepšie výkony
sa podarili Jolane Babkovičovej a Anne
Kaplánovej, ktoré si z pomedzi 240 súťažiacich vybojovali pódiové umiestnenia.
Jolana Babkovičová získala prvé miesto za
kop futbalovou loptou do minibránky. Anna
Kaplánová bola úspešná v hode granátom
a vybojovala druhé miesto. Oceneným
seniorkám srdečne gratulujeme.
Irena Bujnová

Mesačník občanov Veľkého Klíža

drahých učiteľov, aj to ako prišla o zbytky zraku i o svoju jedinú dcéru a o živote
nevidiacich.
Nevidiaci vnímajú svet citom, počúvajú
zvuky, dotýkajú sa tvarov, nemajú možnosť
vnímať svet očami. Obrovskú lásku k ľuďom
rozdávajú prostredníctvom hudby a spevu. Tak to bolo aj cítiť na tomto koncerte.
Citlivo vyberané piesne boli odmenené
potleskom poslucháčov zaplneného nášho
kostola. Dvojicu umelcov prišli pozdraviť
aj rodáci z Klátovej Novej Vsi i panie učiteľky Saši Bangovej: Mgr. Dzianová, Mgr.
Hlavačková, Mgr.Čavojová, Mgr. Chválna
(na spoločnej snímke spolu s nimi aj Mgr.
Valúchová). Za nás všetkých, za pekné piesne v podaní Maroša Bangu a milý príhovor
Saši Bangovej sa poďakoval starosta obce
Ing. Anton Stanko.
Anna Dobiašová

číslo 7.

rok 2019

ročník XXIV.

že každý je originálny. Nech navštívime
akokoľvek veľa kostolov, nenájdeme
dva rovnaké. (Medzi novými sa nájdu
aj podobné). Charakteristickým znakom
azda každého kostola je veža. Zvyčajne
ju vidno zďaleka.
V máji a v júni sme urobili generálnu
opravu veže nášho farského kostola.
Starý plech – už značne poškodený –
sme nahradili novým – medeným. Pre
ochranu fasády veže sme namontovali
nový medený odkvapový systém. Na
vrchu veže sa týči nový kríž. Od pôvodného sa čiastočne líši veľkosťou
i vzhľadom. Aj na nižších murovaných
výstupkoch je nový medený plech.
Nakoľko si tieto práce vyžiadali riadne
lešenie, využili sme ho aj na opravu
fasády veže i priečelia kostola. Drevené
(Pokračovanie na str. č. 5)

Foto - Peter Maťašeje
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V mesiaci júl 2019 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Vladimír Bielich 
50 rokov
Margita Paučeková
60 rokov
Milan Rosinský 
70 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie, Božie
požehnanie a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

•••••

6.7.2019 Slávka Foltánová a Martin Galko

•••••

SPOMIENKA
Dňa 11.júla sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
ocko, starký a prastarý otec

Ladislav Šmýkal
S úctou a láskou venujeme tichú spomienku. Dcéra Ľudmila
a syn Igor s rodinami.

OS PR AV EDLN EN I E
V júnovom čísle Nového Clusu bola omylom
uvedená veta, že predškolskú výchovu
neabsolvoval Samuel Peciar. Novinársky
škriatok úradoval. Samuel predškolskú
výchovu absolvoval. Dotknutým osobám
sa týmto ospravedlňujeme. 
Red.

číslo 7/2019

Poslanci Obecného zastupiteľstva našej obce sa stretli na svojom 5. riadnom zasadnutí
v pondelok 8. júla 2019. Okrem povinných procesných úkonov bolo hlavným bodom
rokovania rozpočtové opatrenie č. 7 – zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce.
Starosta, ekonómka a aj kontrolór obce podali prítomným vysvetlenie o zákonných
podmienkach pre zapojenie rezervného fondu do kapitálového rozpočtu obce. V tejto
súvislosti starosta informoval o doterajšom postupe prác a činností pre plánovanú
a z časti už zazmluvnenú rekonštrukciu miestnych komunikácií.
V rôznom poslanci vzali
na vedomie informáciu
o výsledku výberového
konania na miesto riaditeľky MŠ, o príprave futbalového turnaja o pohár starostu obce,
o príprave VZN obce o poplatkoch v školských zariadeniach, o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, o návrhu na právne poradenstvo,
na právnu poradenskú a konzultačnú činnosť pre obec.
Poslanci doplnili – schválili ďalších členov kultúrnej komisie: z radov poslancov Dušan
Húdok, z radov občanov Ing. Zuzana Holáková, Mgr. Katarína Konušiková, Mgr. Nadežda
Lojek a Irena Bujnová.
V diskusii poslanci diskutovali o viacerých témach – o podpore výsadby zelene lúčnymi
trávami pre podporu včelstva, o možnosti realizácie detského ihriska, o pokračovaní
riešenia parkovania automobilov na verejných priestranstvách, chodníkoch a cestách,
o príprave kultúrnej akcie „Mesiac úcty k starším“.
OcÚ

ROKOVALO ZASTUPITEĽSTVO

AKTIVITY SKUTOČNE PRÍKLADNÉ, ŽIAĽ
AJ TIENISTÁ STRÁNKA NAŠEJ DOBY
Ešte doznievajú pozitívne ohlasy na niektorých našich aktívnych spoluobčanov,
ktorí sa podieľali na niektorých prácach
pri oprave kostola, pri údržbe obecnej
zelene, či pri údržbe zelene v okolí kostola a fary. Sú skutočným príkladom pre
iných. Oni určite pochopili vyjadrenie,
ktoré v okresných novinách v téme „Na slovíčko so starostami“ bolo 15.7. t.r. uvedené:
„Potešilo by, keby ľudia pochopili, že obec
je všetkých, nie starostova a poslancov. Je
naša spoločná – či mladých, či starých, či
starousadlíkov, či novo prisťahovaných.“
A teší to, že to takto chápu aj tí, ktorí ochotne venujú svoj čas aj pri príprave kresťanských sviatkov pre vonkajšiu oslavu,
či Božieho tela a krvi alebo oslavu Božského srdca pri kaplnke v Klíži. Nedá sa
nespomenúť si na obetavé ženičky Evu
Gašparovychovú, Magdalénu Holákovú,
Oľgu Bielichovú a ďalších, v súčasnosti na
Evu Paliatkovú s manželom Petrom a švagrom Paľkom a nepoďakovať im všetkým

Poplatky za komunálny odpad

Od tohto roku asi najdiskutovanejšou témou boli a ďalšie roky aj budú poplatky za komunálny odpad. Naša vláda koncom minulého roka schválila nariadenie, ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skládky v závislosti od úrovne vytriedenia
komunálneho odpadu. Čiže koľko sme dali do komunálneho odpadu v pomere s tým, koľko
sme vytriedili plastov, kovu, papiera, skla... Minulý rok sme platili za tonu komunálneho odpadu, ktorý sa uložil na skládku 5,04 €. Tento rok sme, na základe nového triedenia, v druhej
kategórii. Táto kategória je v úrovni vytriedeného odpadu od 10% do 20%, čo je veľmi málo
a poplatok za tonu je 12 €. V roku 2020 to bude už 24 € za tonu a v nasledujúcich rokoch
to bude až 30 €! Áno, komunálny odpad sa tvoril, tvorí a aj tvoriť bude, je však na nás, aké
množstvo ho bude a koľko si zaň zaplatíme. Keďže obec zo zákona o odpadoch nemôže z poplatkov za komunálny odpad tvoriť zisk a nemá ani za likvidáciu odpadu doplácať zo svojho
rozpočtu, všetky náklady za zber a likvidáciu komunálneho odpadu znášajú obyvatelia obce.
Za zber odpadu, ako sú plasty, kovy, sklo a papier, obec neplatí nič, čiže ani nás obyvateľov
likvidácia takto vytriedeného odpadu nič nestojí. Stále si to neuvedomujeme, ale miera vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci je len 16,75%. Toto číslo veľa vypovedá o tom,
ako málo triedime. Je to smutná pravda hodná zamyslenia.
Niektorí ľudia hovoria: „Zdvihnite poplatok za odpad, ja si zaplatím, mne je to jedno.“ Alebo:
„Nič iné neviete, len zdvíhať poplatky.“ Áno, aj naša obec bude musieť upraviť poplatok za
komunálny odpad, ako aj ostatné samosprávy, ale o koľko to bude, je len v našich rukách.
Preto majme na pamäti, že čím viac budeme triediť a separovať, tým menej zaplatíme za
odpad! Alebo máte dobrý nápad ako zlepšiť triedenie odpadu? S Vaším nápadom sa môžete
podeliť na obecnom úrade, tiež s poslancami obecného zastupiteľstva alebo na najbližšom
rokovaní OZ.
Mgr. Ivan Antal

■ Peter Paliatka sa už päť rokov stará o to, aby
okolie klížskej kaplnky bolo vždy upravené a
vzorne vykosené.
Foto - Peter Maťašeje

spomenutým i nespomenutým.
Svoj voľný čas obetovali a obetujú v týchto
dňoch klížski chlapi (Jozef Bielich – Motyčkeje, Jozef Bielich – Škamboreje, Miloš
Marko, Pavol Bielich – Češko, Pavol Stanko
st., Pavol Švec ml., Dávid Hudok, Lukáš
Valuch na likvidácii spadnutého farského
múru nad Lázňou a na vyhotovenie novej
ohrady. Myslím si, že je to tiež dôležité
zaznamenať pre povzbudenie iných, hoci
oni osobne o to nestoja.
Opakom, nie povzbudením - tienistá stránka našej doby - je rozbité sklo na obecnej
vitríne v autobusovej čakárni v Klížskom
Hradišti. Azda s určitosťou môžem konštatovať, že to neboli vrstovníci tých, ktorí
nám idú v brigádnickej činnosti príkladom. Žiaľ, za aký dlhý čas naši niektorí
mladí pochopia, že dedina a jej majetok
je v skutočnosti majetkom všetkých nás!
Jedni budujú, zveľaďujú, skrášľujú a iní
ničia....! „Však sú prázdniny?!
Ing. Anton Stanko, starosta obce
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Po úspechu našich zástupcov na súťaži „Brodziansky šúľanec“ (písali sme o tom
v minulo čísle) sa v „Cicindári
tíme“ rozhodli, že svoje umenie


za prítomnosti starostu obce
Ing. Antona Stanku hodnotilo
účasť súťažného družstva, ktoré
vyslali na Okresnú olympiádu
seniorov. Tá bola dôvodom na
oslavu, veď si z Partizánskeho priniesli dva cenné kovy. Preberala
sa aj účasť členov organizácie na Tancovačke na Ľubianke, ktorá
tam – následne – bude 28.júla.
❖ ❖ ❖
 Klížska Nemá,
jediná obec v našej krajine, ktorá,
okrem tej našej, má
vo svojom názve
Klíž. Vo sviatočný
deň, 5.júla, vykonal
v tejto, na úplnom
juhu Slovenska nachádzajúcej sa obci, inšpekčnú cestu
náš šéfredaktor.
Foto – Ing. Jana
Maťašeje
❖ ❖ ❖
 Celkom prekvapujúca informácia
prišla z neďalekej
obce Krásno. V sobotu 27.júla tam už po druhý krát budú organizovať podujatie
nazvané Beh cez Plešovicu. Horský beh povedie lesným prostredím Tribeča a pre nás je zaujímavý práve tým, že bude smerovať
na jeden z obľúbených vyhliadkových vrcholov obklopujúcich
klížsku dolinu.
❖ ❖ ❖
Veriaci z Klátovej Novej Vsi zorganizovali
na nedeľu 21.júla Farskú púť. Bol to autobusový zájazd , ktorý smeroval do Skalky pri
Trenčíne. Medzi účastníkmi bolo aj deväť
ľudí z našej obce. Na spomínanom mieste
sa konala Výročná púť ku cti patrónov
Nitrianskej diecézy, svätých Andreja Svorada a Beňadika. Slávnostnú svätú omšu,
celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky
biskup. Účastníci zájazdu, medzi ktorými bol aj správca klátovskej farnosti Mgr.
Michal Vlček, potom navštívili aj Budkov
pri Beluši, kde navštívili krížovú cestu nachádzajúcu sa v bývalom lome kameňa.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

■ Úspešní súťažiaci na domácej pôde.  Foto – Dana Smatanová
predvedú aj na domácej pôde. V nedeľu 30.júna sa vo vonkajších
priestoroch reštaurácie Šusterových vyrábali šúľance na viacero
spôsobov. Redakcia tam síce zastúpenie nemala, no od našej
stálej spolupracovníčky sme dostali informácie, že podujatie
vzbudilo nečakane veľký záujem verejnosti. Ten prevyšoval
všetky očakávania a tak je možné, že sa počas leta ešte niečoho
podobného dočkáme.
❖ ❖ ❖
 Pondelok 1.júla bol dátumom pravidelného mesačného
stretnutia členov MO Jednoty dôchodcov. Miestom stretnutia bola
tentoraz Miloslavova Zem. Dvadsaťtri členiek a členov organizácie

■ Originálna forma pozvania na podujatie Traktor klubu. Vlečka s pútačom je
umiestnená pred Behárskym mostom pri
vstupe do obce. Foto - Peter Maťašeje

ZVYŠOVANIE ÚŽIVNOSTI
POĽOVNÉHO REVÍRU...

Začiatkom mesiaca jún členovia a čakatelia
Poľovníckeho združenia VRCH HORA so
sídlom vo Veľkom Klíži uskutočnili brigádu za účelom vysadenia troch desiatok
Pagaštanov konských, sadenice sa vysadili
v lokalite „KRNICE“. Sadenice sa ochránili
pletivom, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
Plody týchto stromov budú slúžiť ako potrava pre lesnú zver.
Text a foto - Ing. Jozef Bielich
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ZHRNUTIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 V ZŠ VEĽKÝ KLÍŽ

V tomto školskom roku našu školu navštevovalo 27 detí, z toho 6
prvákov, 7 druhákov, 5 tretiakov, a 9 štvrtákov. V októbri sme sa
rozlúčili s našou učiteľkou Mgr. Mariankou Antal-Poliačikovou,
ktorá odišla na materskú dovolenku a privítali sme novú p. učiteľku Mgr. Alexandru Gregoríkovú. Celý rok sme spolu s deťmi
absolvovali rôzne aktivity. V októbri sme navštívili kino v Partizánskom, ktoré mali deti ako odmenu za zber papiera. Nezabudli
sme ani na sviatok: Úcta k starším. Starých rodičov sme si uctili
príjemným popoludním, kde si zahrali hru Človeče nehnevaj sa
spolu s vnúčatami a taktiež sme pripravili malé občerstvenie.
V decembri sa pri počúvaní vianočných kolied konali tvorivé dielne,
kde rodičia spolu so svojimi deťmi vyčarili krásne aranžmány na
výstavu. Samozrejme nesmel chýbať ani vianočný punč a rôzne
koláčiky. Vianočná besiedka sa konala v škole, deti si pripravili
krásny program. V januári sme sa vybrali do prírody, kde sme
prikrmovali zvieratká. V marci sme mali karneval plný krásnych
masiek, rôznych zábavných súťaží a samozrejme nesmelo chýbať
občerstvenie a odmeny. Otvorenú hodinu pre budúcich prvákov
viedla učiteľka Mgr. Alexandra Gregoríková. Priblížila predškolákom hravou formou vyučovanie. Predškoláci odchádzali od nás
s úsmevom a s malým darčekom. V apríli sme opäť organizovali
tvorivé dielne, kde rodičia spolu s deťmi vytvorili veľkonočné
aranžmány na výstavu. Tento mesiac sme uskutočnili aj exkurziu
do lužného lesa v Chynoranoch. Deti mohli pozorovať rôzne druhy
vtákov, medvedí cesnak a iné rastliny. Za vzorné správanie boli
odmenené zmrzlinou. Spolu sme navštívili Tribečskú knižnicu
v Topoľčanoch. Ďalej sme svojim programom potešili všetkých,
ktorý sa zúčastnili na dedinskej akcii: stavanie mája. Deň matiek
sme spríjemnili jednu májovú nedeľu v Ješkovej Vsi a druhú nedeľu
v Klížskom Hradišti. Nejednej mame a starej mame sa oči ligotali
Pytagoriáda – okresné kolo sme sa
umiestnili nasledovne:
3. ročník z 33 detí:
8. miesto - Paulínka Králová
18. miesto - Jakub Šimon
29. miesto - Maximilián Kňaze
4. ročník z 38 detí:
18. miesto - Lukáš Remeň
25. miesto - Karol Spišák
33. miesto - Kristián Kňaze
Zúčastnili sme sa aj 19. ročníka športovej olympiády v Brodzanoch. Domov
sme si odniesli 15 medailí, 2. miesto vo
vybíjanej a 3. miesto vo futbale.
1. ročník :
Laura Remeňová - 2. miesto skok do
diaľky z miesta, 3. miesto beh na 50m
Katarína Valná - 3. miesto vytrvalostný
beh
2. ročník:
Michaela Chrenková -2. miesto hod kriketovou loptičkou
Nikolas Vaňo- 1. miesto hod kriketovou
loptičkou, 1. miesto vytrvalostný beh,
2. miesto beh na 50 m
3. miesto hod plnou loptou,
3. miesto skok do diaľky z miesta
4. ročník:
Olívia Gúcka- 1. miesto skok do diaľky
z miesta
2. miesto beh na 50 m
3. miesto hod kriketovou loptičkou
Natália Valná- 3. miesto hod plnou
loptou
Karol Spišák- 2.miesto beh na 50 m

od dojatia z našej piesne, divadla, tanca a básničiek. V máji sme
absolvovali školu v prírode na Orave v Námestove spolu so ZŠ
Brodzany. Deti navštívili aj Oravský hrad a domov sa vrátili plné
zážitkov a nových kamarátstiev. Týmto chceme poďakovať starostovi Veľkého Klíža Ing. Antonovi Stankovi a starostovi Ješkovej
Vsi Pavlovi Gregušovi za finančnú podporu na realizáciu tejto
aktivity. V júni sme mali branné cvičenie na Urbárskej chate. Po
rôznych súťažiach (skákanie vo vreci, hod loptičkou do plechoviek)
sme pobyt v prírode ukončili opekačkou. Za poskytnutie chaty
ďakujeme predsedovi Urbárskej spoločnosti Z. Belianskemu.
Touto cestou chceme poďakovať aj rodičom, ktorí nám pomáhali
pri realizovaní rôznych akcií. Vďaka patrí aj Janke Spišákovej,
ktorá nám pomáhala s dopravou detí na akcie.
Taktiež sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Všedkovedko, ktorá
je zameraná na logické myslenie a čítanie s porozumením. Do súťaže sa zapojilo 19 187 detí zo Slovenska a deti z našej základnej
školy nás úspešne
reprezentovali.
V celoslovenskej
Je čas prázdnin, pre deti ale i učiteľov, čas
súťaži Matematicoddychu. Zavrú sa dvere škôl a učitelia si
ký klokan, ktorá je
vydýchnu a hodnotia. Aj ja by som rada
zameraná na matezhodnotila školský rok 2018/19 v Matermatické vedomosti
skej škole Ješkova Ves. Tento rok navštea logické myslenie
vovalo našu materskú školu 20 detí, 7 detí
dosiahli naše deti
bolo z Veľkého Klíža. Do základnej školy
tiež pekné umiestsme vystrojili 5 predškolákov.
nenia. Do súťaže sa
zapojilo 70 929 žiaSnažili sme sa v škôlke popri všetkých
kov zo Slovenska.
aktivitách urobiť aj niečo navyše. A tu
by som chcela poďakovať všetkým rodičom, ktorí zdieľali so mnou názor, že
keď chcem niečo zmeniť, zlepšiť, začnem
konať sám. Ďakujem za každú priloženú
ruku, či už pri projekte Zelené oči (z Trenčianskeho samosprávneho kraja), kedy
sme s rodičmi vysadili zeleň a skrášlili
tak okolie MŠ, či oteckom pri odstraňovaní starého nábytku, alebo brigáde,
kedy sme v spolupráci s obcou osadili
bezpečnostnú dopadovú plochu pod
preliezky v areáli MŠ.
Chcela by som povedať ďakujem aj zriaďovateľovi, obci Ješkova Ves, respektíve
pánovi starostovi Gregušovi, za spoluprácu. Je ťažké, ba priam nemožné,
vyhovieť všetkým ľuďom. Vedia to tí,
ktorí zastávajú nejakú riadiacu funkciu,
alebo sú za niečo zodpovední. Ale keď
človek počúva pri stretnutiach riaditeliek,
■ Žiaci na zahájení olympiády v Brodzas akou neochotou, ba priam podrazmi
noch.
Foto – Ing. Anton Stanko
zo strany starostov sa musia pasovať
a s čím všetkým musia bojovať, tým viac
Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej
vie oceniť a vážiť si dobré medziľudské
vzťahy na pracovisku a v obci.
športovej súťaže- Zlatý odznak Radovana
Kaufmana.
Dvere škôl, i tých materských, ostanú
Súťaže v troch disciplínach (člnkový beh,
ešte mesiac zavreté. Ale ja už teraz rozhod plnou loptou, skok do diaľky z miesta)
mýšľam, čo nové pripraviť pre vaše deti,
ako skrášliť a zlepšiť prostredie v MŠ.
sa zúčastnilo 21 detí z našej školy. 10 detí
Dúfam, že aj naďalej sa budem stretať
získalo červený odznak, 10 detí získas ochotou vás - rodičov, spolupracovať
lo modrý odznak, 1 dieťa získalo zelený
pri týchto aktivitách, lebo to človeka
odznak.
poháňa vpred a dáva mu pocit, že jeho
Aj v novom školskom roku nás čaká kopec
úsilie a práca nie sú zbytočné.
zaujímavých aktivít, na ktoré sa už teraz
Mgr. Mária Valná,
tešíme.
riaditeľka
MŠ Ješkova Ves
Iveta Deviatková, ZŠ

Keď sa ťahá za jeden povraz
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DOMINANTA OBCE 

(Dokončenie zo str. č. 1)

okenice na veži opravili naši farníci. Ochotne vymenili poškodené časti, drevo
vybrúsili a odborne natreli. Použili kvalitný materiál, urobili dva základné a dva
ochranné nátery.
Máme teda opravený kostol. Vždy sa potešíme, keď vidíme alebo sa v Novom Cluse
dočítame o niečom novom a peknom v našej obci. A nielen to. Náš kostol pomáha
zviditeľňovať obec. Prvoradým poslaním kostola je predovšetkým konanie bohoslužieb. Popri tom však bezplatne poskytujeme tieto priestory aj pre iné účely.
Napríklad občas sa tu konajú koncerty, na ktoré prídu záujemcovia aj z iných miest
či obcí. (Naposledy sme takýto koncert mali 4.júla.) Ak je na plagáte či na pozvánke
uvedené Vstupné dobrovoľné, účinkujúci si ho vyberajú pre svoje potreby. Niekedy
využívajú náš kostol ľudia, ktorí sa tu chcú stretnúť pri nejakej významnej príležitosti.
Účastníci prichádzajú zblízka i zďaleka. Aj turisti sa tu radi zastavia.
Pribúdajú nám sobáše snúbencov, ktorí nežijú v našej farnosti. Pozrú si kostol, zapáči
sa im a poprosia, či sa tu môžu zosobášiť. Všetkým vyhovieme. V týchto prípadoch sa
zviditeľňuje nielen kostol ale aj obec. Mali sme tu svadobných hostí z viacerých krajín.
Spomeniem aspoň niekoľko: Česko, Poľsko, Nemecko, Argentína, Chile, Španielsko,
Švajčiarsko, Rakúsko. Samozrejme mnohí svadobní hostia prichádzajú z rôznych častí
Slovenska. Nielen samotní hostia vedia, kde sa koná sobáš. Snúbenci nepochybne
informujú aj svoje okolie – širšie príbuzenstvo, priateľov, susedov, spolupracovníkov
či spolužiakov. Toto všetko prispieva k zviditeľňovaniu našej obce.
Spoločným úsilím sa nám podarilo v krátkom čase opraviť vežu a priečelie nášho
farského kostola. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili akýmkoľvek spôsobom.
Nech nás všetkých hreje dobrý pocit, že krajší kostol – ako dominanta obce – prispieva
k jej celkovej kráse.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Vynovená veža a fasáda kostola po
rekonštrukcii. Pôvodná krytina bola
z pozinkovaného plechu, pravdepodobne 60 až 70 rokov stará. Nahradila
ju krytina z medeného plechu, súčasne
boli nahradené zhnité a spráchnivené
drevá. Pokrývacie práce vykonala firma
HLUŠEK zo Skalitého. Opravu fasády robila firma PAJMI Milana Jurgu
z Čierneho. Pôvodný kríž z plechu bol
nahradený krížom z nerezu.
Práce boli v celkovej hodnote 34.535,20
€. K tomu prispeli farníci 20.170 €, cudzí 850 €, na účet 280 €, Obec Ješkova
Ves 2.000€ a ObecVeľký Klíž 2.000 €,
Urbárska spoločnosť V. Klíž 1.000 €
V utorok 4.júna počas svätej omše
správca našej farnosti vdp. dekan Anton
Kováčik vysvätil nový kríž. 
Možnosť pozrieť si ho zblízka mali veriaci
po skončení bohoslužby. 
Kríž zakrátko pracovníci na to určení osadili na vežu farského kostola.
Je dobré zaznamenať aj túto udalosť
a priblížiť ju nielen textom ale aj fotografiou. Išlo predsa o pamätnú udalosť našej rímskokatolíckej farnosti.

Foto – Ing. Anton Stanko
Prostredníctvom týchto pozoruhodných
fotografií sa široká verejnosť a teda najmä
naši čitatelia môžu pozrieť na detailné vypracovanie a použitú techniku, ktorá bola
použitá pri pokrývaní strechy veže.


Foto – Firma Hlušek
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Dobrobvoľný hasičský zbor obce Veľký Klíž, uvádza dramatické dielo podľa skutočnej udalosti, pod názvom:

HASIČSK Á VESELOHR A
Č1: „...a niektorí z nás dlhú noc pred sebou...“
Dejstvá:
3
R1: Tak po chvíľach strávených v meste
Miesto a čas: 3dni, 4miesta
Postavy:
Rozprávač 1
– R1
aj na internáte sme prehodili pár slov ešte.
Rozprávač 2
– R2
Potom sme si dobrú noc popriali
Človek 1-5
– Č1-5
a do ríše snov stiahnuť sa nechali.
Upozornenie réžie: jednotlivé prehovory
2. DEJSTVO (2. Ráno):
nepatria vždy tej istej osobe a akákoľvek poR1:
A

j
také
sa
milí
priatelia stáva,
dobnosť s reálnymi osobami je čisto náhodná.
že s nami bolo nejedno ranné vtáča.
PROLÓG:
Zatiaľ čo iní by radi spali
R1: P renesme sa do dní nie dávno minulých,
ranné vtáčatá už po chodbe behali.
na začiatok mesiaca, do dní prvých júlových,
I keď to ešte nejakú trvalo chvíľu,
keď ani slnko riadne neohrialo svoje lúče,
slnko z postele vytiahlo každú nohu.
aby doprialo nám počasie príjemné a nie
R2: Do autobusu sme všetci sadli
horúce.
a do neďalekého mesta sme vpadli.
R2: Nachádzame sa v dedinke neveľkej Veľký
Český Krumlov nás hostil celý deň
Klíž,
a grafitový důl nám otvoril tento dej.
kde v také tiché ráno nenájdete nenávisť.
Niektorým bol síce vláčik malý,
Štebot vtákov a šum lístia budí nás,
no aj tak sme doň všetci posadali.
priateľov, mamin či sestrin počujeme hlas.
R1: V Krumlove mali sme ľubovoľný program
Nový strom, nový stroj či inú z krás
a všetko nestihli by sme ani za týždeň, háchceme všetci spoznať,
dam.
a tak opúšťa domov každý z nás.
Tu bolo počuť veselý hlas kričať:
Č4: „Pitný režim treba dodržať!“
1. DEJSTVO (1. Ráno):
R1: Jedni šli na zámok čo bol čarovný,
R1: 5:30 sme všetci sadli do jedného autobusu
iný do mesta, do múzea voskových figurín.
a o chvíľu nebolo počuť ľudského hlasu.
R2: Možností bolo habadej,
R2: Šli sme síce trochu dlhšie ako sme čakali,
času iba jeden deň.
ale stálo to za to a zvládli sme to.
Videli sme záhrady, zrkadlové bludisko,
Nemôžme však nespomenúť našich dvoch
pivovar i rieky splav,
šéfov
okúzľujúci most i mesto veselé,
Vlada Saska a Paľa Stanka nás viedli celý
každý to, čo mu bolo po vôli.
víkend smelo.
Aj žalúdky sme museli nasýtiť hladné
R1: P o povinnej pauze šoférovej
kým nestretli sme sa v autobuse.
a po potrebnej pauze ľudskej
prišli sme na miesto činu
O hodinu neskôr...
a videli sme nielen Vltavu.
Č3: „Keď už sme naspäť v Kapliciach,
Č1: „Sme na mieste!“
doľahol na mňa nejaký hlad.“
Č2: „Sláva, sláva!“
Č4: „Pôjdeme tam, kde sme boli včera,
Č5: „Lipno nad Vltavou vás víta...“
veď tam bola príjemná obsluha.“
R2: Väčšina šla na Stezku korunami stromů,
R1: Tak dobrú noc si opäť prajeme
no predtým asi všetci sadli na lanovku.
a zajtrajšie ráno sa vidíme.
Niektorí z nás boli aj na bobovej dráhe
no všetci sme prežili príjemné chvíle.
R1: Aby sme mali kde skloniť hlavu
museli sme ísť na ubytovňu.
Prichýlilo nás bývanie študentské.
A mestečko Kaplice.
Č3: „Hor sa do mesta na občerstvenie...“
Č2: „...nech môžeme zvolať: Na zdravie!“
Č5: „Veď dlhý deň máme za sebou...“

3. DEJSTO (3. ráno):
R1: R áno sme otvorili a pretreli si oči,
a opäť do autobusu všetci naskočili.
Nechali sme sa unášať ešte omámení spánkom,
k jednému z najkrásnejších zámkov.
R2: Hluboká otvorila nám svoje brány,
a my sme plní očakávania vstúpili.
Nejedno z dievčat iste zatúžilo,
aby princeznou sa stalo
a v týchto komnatách žiť mohlo.
R1: N
 o keďže neboli sme jediní zvedavci,
dobiehali nás ďalší návštevníci,
Sprievodkyňa nás z myšlienok snových vytrhla
a so smiechom zavelila „doháňa nás Čína!“ :D
R2: Po prehliadke bolo počuť hlasy rôzne:
Č3: „ ... ach, to bolo ale krásne...“
Č5: „ ... videl som aj krajšie...“
R1: T eraz nám ostáva ešte čas krátky
a zaplniť prázdne žalúdky.
Samozrejme nezabudnúť na pitný režim,
chceme aby každý dospelý i dieťa prežil.
R2: Vedz priateľu i také sa stáva
a i náš príbeh ku koncu sa dostáva.
Z Hlubokej odchádza náš autobus nastal čas
a my sme sa v ňom rozkývali ako vo vetre
klas.
Tak povedzme ešte tých pár posledných slov
veď prežili sme všetko v dobrom
a nie v zlom.
EPILÓG:
R1: I keď za malý závoj slnko skrýva svoj žiaľ,
nie chmúrny nám tento dej dal.
Veď domov sme sa vrátili živí a zdraví,
novými skúsenosťami obohatení.
R2: Na záver dovoľte mi odovzdať veľké
ĎAKUJEME!
za všetkých čo sme tam boli, veď my vieme.
Ďakujem tým, čo nám tento príbeh tvoriť dovolili
či už organizátorom a či pánovi šoférovi.
My všetci veríme, že o rok sa znova zídeme
a ešte krajšie chvíle prežijeme.
Mgr. Katarína Konušíková
Pozn. autora: Tvorba tohto diela bola inšpirovaná tvorbou anglických renesančných
dramatikov.
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Dosť prekvapujúce zistenie v polovici leta.
Hoci sme - zatiaľ - nevyhlásili tradičnú súťaž o Naj – pohľadnicu pozdravov z domova
i zo sveta už do našej redakcie niekoľko
prišlo. Je to naozaj milé zistenie, že aj takouto formou nám naši čitatelia prejavujú
svoju priazeň. Možno aj toto nás primälo
k tomu, že sme sa rozhodli súťaž znovu
vyhlásiť. Budeme radi ak nám napíšete zo
sveta, z domova, či možno len z neďalekej
dediny. Nezabudnite. Najoriginálnejšie
pohľadnice vždy odmeňujeme vecnými
cenami!
redakcia Nového Clusu

NA PEKNÝCH MIESTACH NEĎALEKO OD NÁS

Štrnásť členiek a členov nášho turistického klubu (na snímke) sa v sobotu 20.júla zúčastnilo jednodňového zájazdu. Jeho program spočíval
v absolvovaní túry Malá Lehota – Vojšín (819m) – Starohutský vodopád.
Po presune autobusom potom nasledoval hlavný cieľ dňa, ktorým bola
nádherná rozhľadňa nad mestom Nová Baňa. 
Text a foto – Peter Maťašeje

Neohlásená návšteva

Leto v plnom prúde, teplo a dusno, takže na dvor vychádzam iba keď musím. Tak, ako
dnes, v deň uzávierky júlového Nového Clusu. Išla som vešať oprané šatstvo, keď vidím,
ako beží kocúr, za ním Bela a oboch ešte doháňa malý Rory. Niečo piští. Zakričím, nie
zrevem na všetkých troch, aby „tomu“ dali pokoj. Postupne poslúchli, dostali výchovnú po zadku. Vtom synátor hovorí, že po dvore beží veverička. A naozaj. Ustráchaný
malý tvor s typickým chlpatým chvostom sa dostal medzi moje kvietky. Chceli sme ju
ochrániť, ona ale zvolila ďalší útek – skok na lavičku pri garáži a odtiaľ prebehla rovno
do kríkov pri pivnici. Neviem, dokedy tam malá hnedá veverička zotrvala, neviem, čo
na dvore hľadala ale svojou návštevou nám pripravila milé a nečakané prekvapenie.
Ing. Zuzana Holáková

TURISTI V MEDIÁLNOM PRIESTORE

■ Na prvej strane ste sa dočítali o olympiáde seniorov. Úspešné olympioničky
Jolana Babkovičová (vľavo) a Anna Kaplánová (vpravo) sa akoby symbolicky dostali do pamätného obrazu v spoločnosti
predsedníčky Ireny Bujnovej.

Foto – Ing. Anton Stanko

FUTBAL

O turnaji na Hôrke sa dočítate v re-

Krásy Slovenska je uznávaný časopis s neuveriteľne dlhou históriou. Veď
vychádza už od roku 1921. Rovnako ako časopis, aj stretnutia jeho čitateľov sú každoročne veľkou turisticko-spoločenskou udalosťou. Vieme o tom
svoje. Jubilejný 50. ročník sme organizovali u nás v roku 2013.Zástupcovia nášho klubu sa
týchto stretnutí, ktoré sa konajú vždy v inej
časti Slovenska, zúčastňujú pravidelne. Ako
už bolo nejeden krát uvedené, je to nielen
reprezentácia klubu, ale aj obce. Kontakty
a priateľstvá, propagácia a nadštandardné
A – mužstvo
vzťahy s ľuďmi, ktorí vo svete turistiky
niečo znamenajú, to všetko a mnoho iného
je súčasťou prítomnosti našich zástupcov
na spomínaných podujatiach. Písali sme Ešte skôr, ako sa uskutočnil turnaj na Hôrke
o tom, že naposledy, koncom mája, sme sa naše mužstvo zúčastnilo futbalovémali 15-člennú výpravu na Kráľovej studni. ho turnaja v Klátovej Novej Vsi. V sobotu
Medzi hosťami chýbal tentoraz tradičný 29.júna sa tam futbalisti Veľkého Klíža
účastník a priateľ klížskych turistov Pavol prebojovali do finále, v ktorom odohrali
Stacho z Kanady. Napísali sme mu, poslali vyrovnaný zápas s domácou Klátovou. V súfotografie. Niečo nám poslal aj on. A bolo
boji týchto odvekých rivalov začalo lepšie
to veľké prekvapenie. Na internetovom
portáli Slovenské zahraničie sa objavil domáce mužstvo a prvý polčas vyhralo 1:0.
článok s názvom Slovenskí „Krásisti“ V druhom polčase naši chlapci dokázali
z Veľkého Klíža pozdravili k brehom Nia- vyrovnať na 1:1, ale 4 minúty pred koncom
gary z turistického zrazu z Kráľovej studne exkluzívnou ľavačkou strhol víťazstvo na
Paula Stacha, krajana v Kanade“. Nechýba stranu domácich Š. Jakubík, ktorý upravil
tam naša spoločná foto zo spomínaného na konečných 2:1. Poradie v turnaji 1. OFK
podujatia. A presne naša foto sa spolu Klátová Nová Ves, 2.OŠK Veľký Klíž, 3.OFK
s inými stala súčasťou fotoreportáže, ktorú Bošany,4.TJ Slovan Brodzany. Okrem vyniuverejnili Krásy Slovenska v čísle 7-8. Tak kajúceho druhého miesta v turnaji získalo
pochybuje ešte niekto, že turisti sú naozaj naše mužstvo aj individuálne ocenenie,
reprezentanti obce?
keď si Adrián Michal odniesol cenu za najPeter Maťašeje
Peter Maťašeje lepšieho brankára. 

ÚSPEŠNE V KLÁTOVEJ

portáži na poslednej strane. Na tomto
mieste uverejňujeme turnajovú štatistiku:
1.zápas: V. Klíž- Čeľadince 6:0 G: Beliansky
Samuel- 2, Kučera Michal, Urban Tomáš,
Minár Patrik, Chrenko Juraj
2. zápas: Klátova Nová Ves- Sľažany 3:4 G:
Halmo Martin, Dzian Martin, Hatala LukášNemček Tomáš- 3, Minár Richard
O 3. miesto: Čeľadince- Klátova Nová Ves
0:6 G: Zajíc Marcel- 2, Hatala Lukáš, Strei
cher Tomáš, Vojtela Dávid, Biháry Jozef
Finále: V. Klíž- Sľažany 3:2 (po rozstrele
11-m) G za domácich: Dovalovský Michal,
Beliansky Samuel, víťazný pokutový kopChrenko Patrik
1.miesto: OŠK Veľký Klíž, 2.miesto: OFK
Sľažany, 3.miesto: OFK Klátova Nová Ves,
4.miesto: TJ Čeľadince, najlepší brankár:
Samuel Turček (Klátova Nová Ves), najlepší
strelec: Tomáš Nemček (Sľažany), najtechnickejší hráč: Samuel Beliansky (V.Klíž),
najstarší hráč: Martin Kelemen (Čeľadince).
MiS
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Futbalisti v domácom turnaji nesklamali
Štvrtý raz v rade (ak nerátame rok 2017, kedy sa turnaj A-mužstiev
nehral) sa na Futbalovom turnaji o Pohár starostu obce tešili domáci.
Naše mužstvo, (zhodou okolností, tak ako vlani!) vo finále zvíťazilo
nad Sľažanmi po jedenástkovom rozstrele.
Sobota 13.júla u nás patrila futbalu. Na tradičné športovo-spoločenské podujatie, ktoré si zaknihovalo už svoju XXVII.kapitolu
prišlo na Hôrku 250 ľudí. Neodradilo ich ani nie celkom ideálne
počasie. Naopak. Lákadlom boli futbalové súboje, tradične skvelo
a bezchybne pripravené podujatie s bohatou ponukou občerstvenia,
atmosféra plná očakávania, pripravená tombola s množstvom cien
a hudobná produkcia po skončení turnaja.
Všetko to najdôležitejšie sa však odohrávalo na ihrisku. Ihrisku,
ktorého kvalitu trávnika oceňovali viacerí z hosťujúcich fanúšikov.
Prvý zápas o trinástej bol súbojom domáceho mužstva a TJ Čeľadince, mužstva, ktoré malo u nás na turnaji svoju premiéru. Tento
účastník VII.ligy Obl.FZ Topoľčany turnaj nezačal vôbec dobre
a prehra rozdielom triedy ho odsunula len na zápas o tretie miesto.
V druhom zápase (každý sa hral na dva 30 minútové polčasy) nastúpili proti sebe OFK Klátova Nová Ves a účastník VII.ligy OblFZ Nitra,
ktorý v nej v uplynulej sezóne skončil na 2.mieste, OFK Sľažany.
Už v druhej minúte sa po rýchlom protiútoku z pravej strany ujala
vedenia Klátova Nová Ves. Onedlho však na svetelnej tabuli svietil
nerozhodný výsledok 1:1, keď v 5.minúte zápasu Sľažany vyrovnali.
V pomerne vyrovnanom zápase sa postupne začali čoraz viac presadzovať. Potvrdila to aj 11.minúta zápasu, keď otočili skóre vo svoj
prospech. A o ďalšie 4.minúty si ich hráč poradil s ľahkou loptou
a strelou, ktorá klátovskému brankárovi unikla pod telom zvýšil na
1:3. Do druhého polčasu nastúpili lepšie klátovskí futbalisti. V 37.
minúte strela z pravej strany z ťažkého uhla prešla povedľa čiary
a bolo znížené na 2:3. Už o minútu zápas dostal iný náboj. Klátovský
futbalista strelou spoza šestnástky vyrovnal na 3:3. Bojovalo sa
o postup do finále a úspešnejší boli futbalisti Sľažian. V 46.minúte
sa presadil po samostatnom úniku ich hráč. Definitívne tak spečatil

Finále
Zápas sa začal pre domácich najlepšie ako mohol. Veď už v 4. minúte sme sa ujali vedenia 1:0. Keď v 11. minúte Samuel Belianský
zvýšil na 2:0 nálada na Hôrke gradovala. Domáci futbalisti hrali
v pohode, nevadili im ani dážď, ktorý sa spustil, kontrolovali hru

■ Hráč domácich Jakub Bielich v súboji s hráčmi Sľažian.
a zdalo sa, že ich cesta za víťazstvom môže byť bezproblémová.
No futbalisti od Zlatých Moraviec to nechceli pripustiť. S vervou sa
pustili do druhého polčasu, zlepšili obrannú hru, podnikali rýchle
protiútoky a boli trpezliví. „Čakanie na zázrak“, alebo ak chceme
zdramatizovanie turnaja sa im podarilo dokonale. V 46. minúte znížili
stav zápasu na 1:2 a v 56. minúte bolo vyrovnané. 2:2. Nasledovali
pokutové kopy. Domáci boli úspešnejší, možno viac odolali tlaku
a turnaj doviedli do víťazného konca.

Víťazi turnaja, mužstvo OŠK
Veľký Klíž. Horný rad zľava:
Juraj Martiška- predseda OŠK
FO (so synom Timotejom), Marek Marko, Ivan Chrenko, Juraj
Chrenko (so synom Lukasom),
Ľubomír Kňaze, Peter Pavlíček,
Samuel Belianský, Jakub Bielich, Pavol Duša, Imrich Bujna,
Patrik Chrenko, Ján Kučera, Ján
Najman- tréner, Anton Stankostarosta obce.
Dolný rad zľava: Marek Stanko, Tomáš Urban, Juraj Šimon,
Adrián Michal, František Meluš,
Vladimír Maťašeje, Dominik Šarina, Patrik Bielich.
výsledok. V záverečných minútach divákov zdvihli zo sedadiel dve
dobré šance Sľažian a napokon skoro infarktovú situáciu zažili diváci
zo susednej Klátovej, keď ich hráč minútu pred koncom zápasu vo
vyloženej šanci prestrelil bránu.
O 3.miesto
Z predchádzajúceho vývoja bolo jasné, kto je favoritom v boji o tretie
miesto v turnaji. V zápase, v ktorom sa stretli Čeľadince a Klátova
Nová Ves sa zrodil rovnaký výsledok ako v prvom zápase. Klátovskí
futbalisti gólmi z 25.,29. a 30. minúty vyhrali polčas 0:3. Zápas, ktorý
divákov nemal čím nadchnúť pokračoval v druhom polčase tiež
trojgólovým prídelom. V 33., 36. a napokon v 56. minúte padli tri
góly do siete mužstva od Topoľčian a Klátova zvíťazila v pomere 0:6.

Ceny víťazom a najúspešnejším hráčom odovzdávali starostovia
obcí Veľkého Klíž a Ješkovej Vsi Ing. Anton Stanko a Pavel Greguš
a predseda OŠK Mgr. Juraj Martiška. Mnohí z prítomných sa tešili
z výhier pri losovaní cien tomboly. Škoda len, že dážď prekazil
plánovanú tanečnú zábavu, ktorú organizátori museli zrušiť. To
však nič neubralo záverečnému konštatovaniu, že futbalový OŠK
Veľký Klíž s podporou obce a mnohých obetavých jednotlivcov, ktorí
počas príprav, priebehu podujatia, ale i po jeho skončení pracovali
na viacerých úsekoch tohto pomerne - na organizáciu – náročného
podujatia všetko zvládli. Navyše opäť potvrdili, že turnaje o Pohár
starostu obce u nás sú vždy organizované na vysokej úrovni. A to
ctí tak ľudí z prostredia OŠK, ako i obce samotnej.
Text a foto Peter Maťašeje
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